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Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēde 

SĒDES PROTOKOLS Nr. 2 

 

DATUMS: 2019. gada 27. maijs 

SĒDE SĀKAS: plkst. 18:00 

VIETA: Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 

PADOMES SASTĀVS (piedalās):  

1. Ilze Krēmere, Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļas vadītāja; 

2. Līga Kadiģe, Mārupes novada Dome, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas vadītāja; 

3. Matīss Vārna, Mārupes Sporta centra Sporta pasākumu organizators; 

4. Guntis Ruskis, biedrība “Mārupes BMX klubs”, valdes priekšsēdētājs; 

5. Ints Pīrāgs, biedrība “Mārupes novada basketbola līga”, valdes loceklis; 

6. Ingrīda Bondare, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāvis; 

7. Pēteris Pikše, Z/S “Purkalni”, pārstāvis; 

8. Jānis Lagzdkalns, Mārupes novada iedzīvotājs; 

9. Ilmārs Jasinskis, Mārupes novada iedzīvotājs; 

10. Dita Niedra, Mārupes novada iedzīvotāja; 

11. Kristaps Zvejnieks, Mārupes novada iedzīvotājs; 

12. Jurģis Īvāns; Mārupes novada iedzīvotājs; 

 

PADOMES SASTĀVS (nav ieradušies): 

13. Silvija Bartuševiča, Mārupes Sporta centra vadītāja; 

14. Nadīna Millere, biedrība “Pierīgas partnerība”, pārstāve; 

15. Andris Zēģele, Mārupes novada iedzīvotājs;  

16. Elīna Jansone, biedrības “Mārupes Nākotnei” pārstāve; 

17. Gatis Pūcītis, Mārupes novada iedzīvotājs. 

 

PIEAICINĀTIE (piedalās): 

1. Jana Zvejniece, Sporta kluba “Virsotne” pārstāve; 

2. Juris Pētersons, SIA “IsMade” pārstāvis; 

 3.  Edgars Jansons; Mārupes novada Domes deputāts. 

DARBA KĀRTĪBA:  

1. jaunā dalībnieka ievēlēšana padomes sastāvā; 

2. pārskats par Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2016. – 2020. 

gadam īstenošanas progresu; 

3. iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par pakalpojumu kvalitāti un uzņēmējdarbību 

ietekmējošiem faktoriem. 
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NORISE 

Darba kārtības 1. jautājums - jaunā padomes dalībnieka ievēlēšana padomes 

sastāvā. 

I.Krēmere informē, ka ir saņemts J.Zvejnieces iesniegums ar lūgumu uzņemt Mārupes 

novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sastāvā. J.Zvejniece īsi 

iepazīstina ar sevi klātesošos. I.Krēmere aicina padomi balsot par J.Zvejnieces uzņemšanu 

padomes sastāvā. 

Klātesošajiem padomes locekļiem vienbalsīgi balsojot “PAR”, Jana Zvejniece 

uzņemta Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sastāvā kā biedrības 

Sporta klubs “Virsotne” pārstāve.  

Darba kārtības 2. jautājums - pārskats par Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas 

stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progresu un darba kārtības 3. jautājums - 

iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par pakalpojumu kvalitāti un uzņēmējdarbību 

ietekmējošiem faktoriem. 

I.Krēmere informē, ka uz sanāksmi ir uzaicināts un ir ieradies SIA “ISMADE” pārstāvis 

Juris Pētersons. SIA “ISMADE” gatavo Mārupes novada Attīstības programmu 2020. – 

2026.gadam. Juris Pētersons ir attīstības programmas izstrādes vadītājs. J.Pētersons sniegs 

nelielu informāciju par veikto Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības 

stratēģijas 2016. – 2020.gads ieviešanas novērtējumu. 

J.Pētersons informē klātesošos par Attīstības programmas 2020 – 2026.gadam izstrādes 

mērķiem un, lai būtu iespējams izvirzīt precīzākas un atbilstošākas rīcības nākamajiem 

septiņiem gadiem, ir veikta Mārupes novada attīstības programma 2013. – 2019.gadam 

un Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2016. – 2020.gads 

ieviešanas novērtēšana. Kopējie secinājumi ir, ka stratēģijas ieviešana notiek ļoti sekmīgi. 

Lielākā daļa izvirzīto rīcību ir ieviestas vai atrodas ieviešanas stadijā. Ir identificētas 

atsevišķas rīcības, kuru ieviešana ir notikusi daļēji, kas ir bijis saistīts ar iepriekš 

nezināmu, nelabvēlīgu apstākļu iestāšanos, kā rezultātā plānoto rīcību nav bijis iespējams 

realizēt. Lielākā plānotā rīcība, kuras ieviešana nav pilnībā sekmējusies ir Mārupes 

peldbaseina celtniecība sadarbībā ar privāto investoru. Par peldbaseina nepieciešamību 

runā gan Mārupes novada sporta nozares atbildīgie, gan ļoti daudz iedzīvotāji aptaujas 

laikā to pieminot atvērtā tipa jautājumos. Papildus J.Pētersons klātesošos informē par 
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iedzīvotāju anketēšanas rezultātiem sporta un aktīvās atpūtas jautājumos. Tā kā kopumā 

anketēšanā piedalījās vairāk par 880 iedzīvotājiem, tad dati ir pietiekami reprezentabli un 

iedzīvotāju ierosinājumi ir ļoti daudz. SIA “ISMADE” sagatavoto prezentāciju sporta un 

aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēdei, skatīt pielikumā. 

J.Pētersons aicina klātesošos izteikties par pirmo priekšlikumu, kas paredz nākotnē 

atteikties no atsevišķām stratēģijām katrai nozarei, bet veidot vienu lielu Mārupes novada 

attīstības programmu, kura ietver visas atsevišķās stratēģijas, kas ir sadalītas pa virzieniem 

– sports, kultūra, izglītība utt. Attiecīgi katra konsultatīvā padome strādā pie to rīcību 

ieviešanas, kas ietilpst tās atbildībā. Klātesošie padomes locekļi neiebilst, ka nākotnē tiek 

veidota viena liela rīcību programma. 

Ņemot vērā sniegto informāciju par rīcības, kuras nav bijis iespējams ieviest pilnībā, kā 

arī informāciju par iedzīvotāju anketēšanas rezultātiem un atsevišķiem izteiktiem 

priekšlikumiem J.Pētersons aicina klātesošos izteikties par to, kādas būtu izvirzāmas 

prioritāras nākotnes rīcības 2020. – 2026.gadam: 

DISKUSIJAS 

- Būtu nepieciešams veikt mērījumu, lai saprastu, kādas ir Mārupes novada bērnu 

sporta intereses. Ņemot vērā bērnu skaitu un intereses, mēs daudz labāk izprastu, ar 

kādiem sporta veidiem mūsu novada bērni vēlas nodarboties un kādas sporta būves mums 

ir jābūvē; 

- Mārupes novada attīstībai svarīgas ir četras lielās sporta būves – slēgta 

vieglatlētikas manēža, baseins, sporta zāle (līdzvērtīga Mārupes ģimnāzijā esošai sporta 

zālei) un hokeja halle (varbūt mākslīgā ledus – sintētiskā seguma hokeja halle); 

- Svarīgi būtu nodrošināt vispārējo sporta attīstību visiem skolēniem. Sākotnējo 

sporta iemaņu attīstībai jābūt pietiekami kvalitatīvai, lai bērni, kad tiem parādās konkrētas 

intereses varētu izvēlēties sporta veida specializāciju, kas tiem patīk. Tāpēc tiem būtu 

jāiegūst augstvērtīga sākotnējā fiziskā sagatavotība. Ir vajadzīga laba slēgtā sporta halle. 

- Paplašinot esošās skolas un palielinot audzēkņu skaitu skolās vai ceļot jaunas 

skolas ir jāplāno sporta infrastruktūra pie skolām attīstība. Esošā infrastruktūra nav 

paredzēta šo papildus bērnu fiziskās sagatavotības nodrošināšanai. Vienlaicīgi ar skolu 

paplašināšanu jādomā arī par šo skolu sporta infrastruktūras paplašināšanu. 

- Baseina celtniecībai būtu jābūt Mārupes novada prioritātei. 
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- Ierosinu tomēr mazāk koncentrēties uz augsto sasniegumu sportu, ceļot lielas un 

dārgas sporta būves, bet labāk nodrošināt plašākas sporta iespējas visiem Mārupē, domājot 

arī par iedzīvotājiem vecuma grupās 40+, 50+ un 60+ gadi. Kā arī papildus domāt par 

bērniem, kas vēl skolā neiet. Jo aktīvas fiziskās darbības ir jāsāk vēl pirms skolas.  Līdz 

ar to vairāk ierosinu izvēlēties tādas sporta un aktīvās atpūtas rīcības, kas būs pieejamas 

iespējami plašākam iedzīvotāju lokam. 

- Sporta attīstībā vairāk iesaistīt dažādus sporta klubus un organizācijas. Tas 

nodrošinās plašākas iespējas izvēlēties dažādākus sporta veidus. Prioritāriem būtu jābūt 

ierosinājumiem, kas nodrošina plašāku iedzīvotāju iesaistīšanos. 

- Pie skolām ir jābūt sporta laukumiem visiem primārajiem sportiem (Zviedrijas 

piemērs) – futbols, teniss, hokejs, florbols, vieglatlētika. No rīta līdz plkst. 18:00 vai 19:00 

visas šīs sporta celtnes aizņem skolēni, bet pēc tam, tās var apmeklēt visi pieaugušie. 

Organizēti, zāles rezervējot, vai vienkārši aizņemot, tas ir pakārtots jautājums. 

- Vajag labāku sadarbības modeli ar kultūru un citām lietām, lai darbus darītu kopīgi 

un mazāk dalītu. Vajag attīstīt visu, t.sk. tautas sportu, t.sk. lielās sporta būves. 

 

PIEŅEMTIE LĒMUMI: 

1. Uzņemt Janu Zvejnieci Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sastāvā 

kā biedrības Sporta klubs “Virsotne” pārstāvi. 

PIELIKUMĀ:  

1. SIA “ISMADE” sagatavotā prezentācija. 

 

SĒDI BEIDZ:  plkst. 19:35 

 

Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs    I.Šaroka 

Padomes priekšsēdētāja: Attīstības nodaļas vadītāja     I. Krēmere 


